
مرواريد آب يا كاتاراكت
چشم. عدسي كدورت از عبارتست مرواريد آب يا آنكاتاراكت ديدتواندميعالئم تاري

درد، دوبينيبدون آستيگماتيسم، بيني، تغييربانزديك نور، به نسبت حساسيت چشم، يك
ك مي جذب بيشتر را طيف آبي انتهاي پيشرونده شكل به پير هاي (عدسي ها رنگ نند)،ادراك

نور انتقال كاهش و ها رنگ تشخيصتيرگي پزشككاتاراكتباشد. توسط معاينه طريق از
امكان تخصصي است.وتستهاي پذير

درمان: زمان
مي انجام بسيار تاخير با جراحي فني، دالئل به كه قديم خالف رابر جراحي زمان امروزه شد،

ب ميهبسته نظر در بيمار نياز و تصميمشرايط عامل تنها بينايي حدت لذا بـرايگيـريگيرند.
تصـميم مبنـاي مختلف شرايط در بينايي حدت ميزان و بيمار نياز و باشد نمي گيـريجراحي

است. جراحي براي

درمان :روشهاي
طبي (دارو:درمان غيرجراحي چشميقطره،درمان ندارد.،هاي وجود ( اوليـهعينك مراحل در

عينك از استفاده بهبـود،كاتاراكت در توانـد مي قوي دوكانوني هاي عينك و تماسي لنزهاي
باشد. داشته نقش بينايي

جراحي جراحي:درمان روش رايجترين كردن،امروزه محتويـاتخرد كـردن خـارج و هسـته
دستگاه با ميعدسي عدسي،.باشدفيكو محتويات خروج از پس مرحله چشـميدر داخـل لنز

كارگ عدسي كپسول ميذداخل يـكاري بـا حـداكثر يـا پانسـمان بدون بيماران معموالً شود.
شوند.پانسمان مي مرخص روزه يك

عمل از قبل :مراقبتهاي
از• اسـتفاده بـا يـا عمـومي بيهوشي زير تواند مي جراحي اين
موضعيبي بيحسيحسي يا و قطره شودبا انجام قـ.تزريقي راراگـر

عمل شود،است انجام عمومي بيهوشي تحت و6حداقلشما بوده ناشتا بايد عمل از قبل ساعت
باشيد. داده انجام را قلب نوار و آزمايشات

شما• انعقادازاگر ضد كومـادينداروهاي و آسپرين وارفارين، مـيمانند نماييـد،مصـرف
نمين داروها اين قطع به شمايازي پزشك آنكه مگر باشد.باشد داده خاصي دستور مورد اين در

داروها تمامي مصرف ادامه ضمن داروها ساير مصرف صورت نماييد.در مطلع را پزشكخود

سيكلوپنتوالت• مانند مردمك كننده متسع هـردرصد1داروهاي بايـد تروپيكاميـد 5يا
تا شود.4دقيقه ريخته شما چشم در عمل از قبل يكساعت تا حداقل و بار

نماييد.• مراجعه درمانگاه به چشمي داخل لنز محاسبات انجام و بررسي استجهت بديهي
واقعـي شـماره مختلف شرايط به بنا لكن است. ضروري عمل از قبل چشمي داخل لنز محاسبه

باشد داشته اختالف شده محاسبه شماره با اندكي است ممكن اسـتچشم ممكن بـهلذا نيـاز
ا پس نزديك يا دور باشيد.عينك داشته جراحي عمل ز

عمل: از بعد هاي مراقبت
آمدن• هوش به از بيپس شما كه صورتي در عمل اتمام گرفتهيا موضعي نكات،ايدحسي

چشم از مراقبت خصوص در داروها،ضروري از صحيح عملواستفاده از بعد عوارض بروز عالئم
شما شود.مييادآوريبه

مدت• ضربهخوابيدنموقعفقطهفتهيكبه از جلوگيري چشميجهت محافظ يا شيلد از
كنيد .استفاده

شده• عمل چشم كردن پاك يا تماس از قبل بشوييدهميشه را خود .دستهاي

كنيد.• سوال پزشكخود از آنها قطع زمان و مصرف زمان و داروها نوع مورد در

شده• عمل تميزراچشم گاز يك كنيد.با پاك



ب• از جلوگيري سقوطجهت و هارخورد پله از رفتن پايين و باال هنگام كنيد.در دقت

نماييد.• سوال را پزشك به مراجعه زمان

خوابيدن• نحوه مورد خـود،در متخصـص پزشك از سنگين فعاليت وانجام استحمام زمان
نماييد. سوال

مي72از• جراحي از پس بشوييدساعت را خود چشم يا كنيد حمام توانيد

باشي• نخوريد.مراقب ليز حمام در د

است.• بالمانع عمل از بعد هفته از جنسي فعاليت

حداقل• شده، تجويز هاي قطره شدن همزمان صورت بيندازيد.5در فاصله آنها بين دقيقه

توجه: قابل نكات
نماييد مراجعه متخصص پزشك به بالفاصله زير موراد اينكهدر ويزيـتبدون نوبـت منتظر

باشي خود د:بعدي
و قرمزي،بيناييدرتغييرتاري و چشم مقابل مداوم نوراني نقاط افزايش،پلكهاورم،ديدن
چشم چشم،درد ترشح نوع يا مقدار در طريقي،تغيير هر به چشم ديدن متعارف،آسيب نا درد

نيابد. بهبود استامينوفن قرص با وقتي خصوص به

مرواريدكاتاراكت آب يا
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